
اخیرا سبوس برنج بعنوان ماده برای محیط کشت مطرح شده است. آن ها بعنوان جایگزین ورمیکولیت یا 

ادعاهایی مبنی بر عملکرد یکسان سبوس برنج با پرلیت و  پرلیت در ترکیبات مختلف پیشنهاد شده اند.

ورمیکولیت وجود دارد و این که این ماده می تواند بجای پرلیت مورد استفاده قرار بگیرد بدون این که در 

مکانیسم و عملکرد قبلی خللی وارد گردد. چنین ادعایی البته چندان دقیق نیست. باید بیاد داشت که 

مولفه های یک ترکیب بر روی کل ترکیب تاثیرگذار خواهد بود. از لحاظ خواص فیزیکی،  هرگونه تغییری در

و موجود، فشردگی و تراکم و همچنین مکانیسم آب رسانی تحت وجود روزنه های هوایی، رطوبت محفوظ 

کننده  ، ترکیب تعادلی مواد غذایی، حفظ متعادلpHتاثیر قرار خواهند گرفت. از لحاظ شیمیایی نیز، مقدار 

سطح اسیدی و بازی محیط و همچنین مکانیسم عملکرد کود تغییر خواهند کرد. بنابراین باید قبل از 

 یکولیت محاسبات الزم را انجام داد و احتیاط کرد. یعنیجایگزین کردن سبوس برنج بجای پرلیت یا ورم

این مورد زمانی کامال  میزان تغییراتی که در نتیجه بدست می آید باید از قبل بررسی گردد. بخصوص

مصداق دارد که ماده ای مثل سبوس برنج بعنوان جایگزین پرلیت و ورمیکولیت معرفی می شود که قطعا 

 تاثیری کامال متفاوت در ترکیب خواهد داشت. 

در ادامه جدولی آمده است که مقایسه ای میان ویژگی بسیاری از عناصر مرسوم محیط های کشت را نشان 

واص هریک از این عناصر بطور قابل توجهی با دیگری متفاوت است و همچنین تاثیری که آن خ داده است.

عنصر بر روی ترکیب می گذارد متغیر است. حتی اغلب تاثیر دو یا چند عنصر )مخصوصا آن هایی که ابعاد و 

مجزاست. می  ذرات مشابهی دارند( در تلفیق با یکدیگر بسیار بیشتر از جمع تاثیرات تک تک آن ها بطور

( نام برد که طی آن تاثیر نهایی از جمع تاثیرات اجزا synergyتوان از این اتفاق بعنوان یک هم افزایی )

به نتایج و آثار چنین  باید از قبل عمل آورندگانبطور منفرد بیشتر است. بهمین علت است که کشاورزان و 

 اشند.آگاه ب جایگزین هایی که از نظر شکل و اندازه مشابهند،

اجزایی همچون پوسته ریز درختان، خاک اره و بعضی کمپوست ها بطور مشابهی قابل مقایسه با سبوس برنج 

مثل پرلیت و ورمیکولیت در این مقایسه قرار نمی دارند کروی شکل و کنگره دار  موادی که ذرات هستند.

با سبوس برنج، با فرض میزان گیرند و تاثیرات فیزیکی آن ها بطور چشمگیری متفاوت است. در مقایسه 

ورمیکولیت همچنان که منفذ های هوایی  رطوبت یکسان، پرلیت در خود منافذ هوایی بسیار بیشتری دارد.

بیشتری را فراهم می کند، توانایی حفظ مواد غذایی و ایجاد تعادل اسیدی و بازی را نیز دارد و در عین حال 

ورمیکولیت پرلیت و  با پایه ای از خزه،ترکیب هایی در یاز باشد. می تواند ذخیره کننده رطوبت و آب مورد ن

و میزان تهویه و تخلخل هوایی و همچنین زهکشی آب کود گیاهی را بیشتر می کنند هردو اتصال ذارت ریز 

از آن جا که سبوس برنج سطح صاف تری دارد باید مقدار بیشتری از آن را مورد  و رطوبت بیشتر می شود.

. گفته می شود سبوس برنج درون ترکیبات ناپدید می شود و باشداستفاده قرار داد تا تاثیرش باندازه پرلیت 



سم هوارسانی از بین می رود. بطور کلی با افزودن مقدار بیشتری از سبوس برنج عملکرد منافذ هوایی و مکانی

اشاره  فعال تر می شود اما ویژگی های دیگری به طور منفی تحت تاثیر قرار می گیرند و همانطور که قبال

 شد، مدیریت منابع غذایی با سبوس برنج قابل قیاس با ورمیکولیت نیست.

ری را در جهت اغلب استفاده از مواد اولیه ارزان قیمت تر به نسبت مواد گران تر و مشابه آن، هزینه بیشت

قبل از تغییری فاحش در کند. عاقالنه تر این است که همواره میرسیدن به هدف بر تولید کننده اعمال 

بعمل یک کشاورز و  استفاده از موادی که در الیه کشت محصول حضور دارند، آزمایشی ابتدایی انجام شود.

، محصول مورد نظر خود را تولید کند اما این کار تقریبا با هر نوعی از الیه های کشتتواند توانا میآورنده 

مستلزم صرف انرژی و تالش بیشتری است چرا که مواد با کیفیت پایین تر دقت، ممارست و مدیریت 

و از  نمود در هر صورت بسیار به صرفه تر است تا مبلغی را سر راست تر پرداختد. نبیشتری را می طلب

به دستاورد بهتری می توان د که کیفیت باالتری دارند و در نتیجه موادی در الیه های کشت استفاده کر

 رسید.
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